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TISKOVÁ ZPRÁVA – 28. dubna 2014
Pardubice získaly titul Hlavní město cyklistů 2014
Dnes byla vyhlášena soutěž o Hlavní město cyklistů. O jejím vítězi nerozhodla jen dlouhá
cyklistická tradice nebo počet kol v ulicích. Rozhodující byl celkový přístup města k řešení
dopravy, a to nejen té cyklistické. Nezávislá porota složená z odborníků na cyklistickou
dopravu hodnotila například také koncepční materiály, stav infrastruktury nebo kampaně,
která města organizují nebo podporují. Cenu vítězi předal rektor Univerzity Palackého
profesor Jaroslav Miller.
Vítězství v soutěži si odneslo město Pardubice, které si už v minulosti vysloužilo přídomek
„cyklistická laboratoř“ České republiky. Utkání měst ale přineslo i svá překvapení. Mezi finalisty se
kromě rovinatých měst s dlouhou cyklistickou tradicí objevilo také hlavní město kraje Vysočina
Jihlava. Společně Uherským Hradištěm, které se umístilo jako třetí, tak obsadila tato města
pomyslné stupně vítězů. Kromě celkového pořadí měst rozdělila porota také dvě zvláštní ceny – za
budování infrastruktury a za marketing a propagaci věnovanou cyklodopravě. Ocenění za
infrastrukturu dostala Ostrava, cenu za marketing cyklistiky získal Hradec Králové.
Porota hodnotila především kvalitu dopravní politiky města a jednotlivých konkrétních kroků, které
dělá pro zvládnutí narůstající dopravy. „Naše města jsou v naprosté většině zahlcená auty, takže
většina lidí počítá s kolem maximálně pro vyjížďky na výlety,“ říká národní cyklokoordinátor Jaroslav
Martinek a dodává: „Logicky si pak lidé chtějí odpočinout někde, kde to je hezké. Moderní světová
města se snaží vrátit život do měst, kam jízdní kola rozhodně patří“. Cyklistika je spolu s pěší a
veřejnou dopravou považována za stabilizující prvek, který přispívá ke zdravému prostředí ve
městech. Konkrétní opatření, která se vybudují, jako jsou například cyklopruhy, cykloobousměrky
nebo dopravní zklidnění, jsou důsledkem celé řady předchozích kroků. Mezi hlavní patří přítomnost
cyklokoordinátora a schválená koncepce, spojená s konkrétními termíny a úkoly pro pracovníky
městského úřadu. Soutěž Hlavní město cyklistů přitom hodnotila všechny tyto podmínky.
Vítězství v soutěži Hlavní město cyklistů 2014 si Pardubice zasloužily hlavně díky svým krokům
v posledních třech letech, které město přiblížily na úroveň evropských cyklistických velmocí.
Obyvatelé Pardubic mají srovnatelné dopravní chování v porovnání s městy v Německu. Podle
výsledků nedávného dopravního výzkumu absolvují 19 % cest na jízdním kole, 35 % pěšky, 17 %
veřejnou dopravou a 28 % s využitím osobních automobilů. To znamená, že více než polovina cest
po městě je s využitím vlastní síly.
Během posledních let odsouhlasilo město základní koncepční dokumenty, v první řadě generel
cyklistické dopravy a na něj navazující akční plán hlavních kroků. Město buduje novou infrastrukturu
s ohledem na všechny druhy dopravy a se záměrem posílit tzv. koalici udržitelné dopravy, kterou
tvoří pěší, cyklistická a veřejná doprava. „Město dlouhodobě směřuje k rovnoměrnému rozložení
dopravy 4krát 25 procent. I když se jedná o dlouhodobý cíl, v současné době jsme k němu už velmi
blízko, takže Pardubice mají dobrou výchozí pozici pro jeho dosažení,“ říká náměstek primátorky
Pardubic Michal Koláček, který má dopravu ve městě na starosti. Jít osobním příkladem se rozhodla
také primátorka města Štěpánka Fraňková, která se společně se svými náměstky a tajemníkem
magistrátu zúčastní soutěže Do práce na kole a celý květen bude na radnici dojíždět na kole.
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Cenu vítězi předal rektor Univerzity Palackého, profesor Jaroslav Miller. Bezprostředně po svém
jmenování rektorem vyhlásil svůj záměr dostat studenty v Olomouci na kola podobným způsobem,
jako je to k vidění například v britském Oxfordu nebo švédském Linköpingu. „Univerzita Palackého
chce dostát své roli instituce, která určuje způsob životního stylu 21. století, jenž je ekologický a
zdravý,“ řekl o své představě profesor Miller. Jízdní kolo je podle něj logickou volbou pro studenty,
kteří mají omezený rozpočet a neustále potřebují cestovat mezi kolejemi a učebními budovami.
„Rádi bychom přesvědčili v první řadě především studenty a zaměstnance univerzity, že pohyb mezi
univerzitními budovami na kole je zdravý, přirozený, rychlý a hlavně je zadarmo,“ doplnil pan rektor.
V prvním kroku univerzita plánuje pod značkou UP Bike zviditelnit a propojit vše, co se okolo
cyklodopravy v Olomouci děje – od kampaně Do práce na kole, cyklojízd a cyklistických závodů až
po workshopy a služby pro cyklisty.
Všichni účastníci slavnostního předávání dostali jako malý dárek volnou licenci na zhlédnutí filmu
Lidský rozměr. Hodinu a čtvrt dlouhý film shrnuje výsledky 40 let zkušeností a důsledků městského
plánování. Dánský architekt Jan Gehl a jeho kolegové tu ukazují, co se stane, když se do centra
plánů a výpočtů umístí člověk a jeho potřeby. Film se mimo jiné promítal v Pardubicích, kde sloužil
k vysvětlování záměrů města při schvalování nového územního plánu. „Lidský rozměr přispívá do
diskuze, která je mimořádně aktuální i u nás: Jak docílit, aby se ve městech žilo lépe?“ říká Jan
Noháč ze společnosti Aerofilms, zástupce distributora tohoto dánského filmu v České republice.
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Prof. Jaroslav MILLER, rektor Univerzity Palackého v Olomouci, tel. 585 631 011,
e-mail: rektor@upol.cz
Jaroslav MARTINEK, národní cyklokoordinátor, tel. 548 423 797,
e-mail: Jaroslav.Martinek@cdv.cz
Jan NOHÁČ, Aerofilms, tel. 739 378 305,
e-mail: jan@aerofilms.cz
Michal KOLÁČEK, náměstek primátorky Pardubic pro dopravu, architekturu a urbanismus,
tel. 603 489 000, e-mail: michal.kolacek@mmp.cz
Vojtěch JIRSA, městský cyklokoordinátor, Magistrát města Pardubice, , tel. +420 605
227 373, e-mail: Vojtech.Jirsa@mmp.cz

Fotografie a přílohy:
(Všechny přílohy a fotografie v tiskové kvalitě jsou v elektronické podobě ke stažení na adrese
www.cyklomesta.cz > Pro média, dokumenty)
Příloha 1 - Informace o vítězi soutěže Hlavní město cyklistů 2014
Příloha 2 - Oficiální stránky projektu Univerzity Palackého UP Bike, Profil na sociální síti Facebook
Příloha 3 – Ukázka z filmu Lidský rozměr (oficiální stránky distributora aerovod.cz)
Foto1, foto2, foto3 – Cyklisté a infrastruktura v ulicích Pardubic
Foto4, foto5 – Cykloznačka Pardubic se objevila například na veřejné cyklopumpičce nebo na
sčítači cyklistů na Hradecké ulici
Foto6 - Nová cykloznačka města Jihlava
Foto7 – Cyklisté v Jihlavě
Foto8 – Zjednosměrněná ulice Hradební v Uherském Hradišti
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Foto9 – Nové unikátní cykloboxy v Uherském Hradišti
Foto10 – Cykloparkoviště před nádražím v Hradci Králové
Foto11 – Nový cykloweb Hradce Králové (náhled úvodní stránky)
Foto12, Foto13, Foto14 – Nové cyklopruhy, přejezdy pro cyklisty a cykloobousměrky v Ostravě

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (CDV) – CDV je veřejnou výzkumnou institucí a
jedinou dopravní vědeckovýzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy
(MD). Základním posláním CDV je výzkumná, vývojová a expertní činnost s celostátní
působností pro všechny obory dopravy, veřejný i komerční sektor a zajišťování
servisních činností pro MD a další orgány a organizace státního, veřejného i
soukromého sektoru.
www.cdv.cz
Projekt Central MeetBike (3CE343P2) je realizován
prostřednictvím
programu
Central
Europe,
který
je
spolufinancován ERDF. Projekt Central MeetBike je společným
dílem
polsko-česko-slovensko-německého
partnerství.
Zkušenosti z německých měst mají být aplikovány v partnerských
státech a jejich vybraných pilotních městech. Za Českou
republiku se projektu účastní Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. a města Pardubice a Uherské
Hradiště, za Slovensko Výzkumný ústav dopravní v Žilině a města Žilina a Prešov, za Polsko
nezisková organizace PSWE a města na severu země Tczew a Gdaňsk a za Německo Technická
universita v Drážďanech a města Lipsko a Dráždany.
Program Central Europe – jedná se o program
Evropské unie, který posiluje spolupráci mezi
státy střední Evropy za účelem podpory inovací,
zlepšení dostupnosti, životního prostředí, zvýšení
konkurenceschopnosti
a
atraktivity
středoevropských měst a regionů. Central Europe investuje 231mil. euro a zajišťuje tak financování
projektů nadnárodní spolupráce, kterých se účastní veřejné i soukromé organizace z Rakouska,
České republiky, Německa, Maďarska, Itálie, Polska, Slovenska a Slovinska. Program je financován
z Evropských regionálních rozvojových fondů a probíhá v letech 2007 až 2013. www.central2013.eu
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